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Tiedote työntekijöille tammikuu 2013!  

Tule mukaan perehtymään kehoryhmätyöskentelyyn!  

Maksuton koulutusmahdollisuus maahanmuuttajatyöntekijöille  

 Tarjolla olevan koulutus perustuu tietoon siitä, että keho 

on keskeisessä asemassa tunteiden kokemisessa ja 

säätelyssä sekä merkitysten luomisessa.  

 

 Koulutuksessa kehitetään väkivallasta kärsineille naisille 

suunnattu kehotyöskentelyryhmä, perehdytään kehollisen 

työskentelyn lähtökohtiin ja ryhmän ohjaamiseen. 

 

 Kevään koulutuksen tavoitteena on, että mukana olevat 

maahanmuuttajatyöntekijät saavat valmiuksia 

kehoryhmän toteuttamiseen niin sisällön kuin ryhmän 

ohjaamisen kannalta. 
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 Tavoitteena on, että osallistujat omakohtaisen kokemuksen 

kautta perehtyvät kehokeskeisiin lähtökohtiin ja tutustuvat 

lähestymistapojen perusteisiin ja kehoryhmän ohjaamiseen ja 

vetämiseen. Koulutukseen osallistuvat henkilöt saavat tuen ja 

ohjauksen kehoryhmän käynnistämiseen ja vetämiseen omalla 

työpaikallaan syksyllä 2013.  

 

 Koulutusryhmään otetaan 16 henkilöä, joista puolet on 

Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapia- ja 

sosionomikoulutuksen opiskelijoita.  

 

 Koulutus toteutuu seuraavina maanantai-iltapäivinä (11-25.3., 

8-22.4. ja 20.5.2013) klo 13.00-15.30 ja se on maksuton.  
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Vapaasti valittavat opinnot: Tiedote opiskelijoille 

tammikuussa 2013: 

Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön, kevät 2013, 3op  

 
 

Tavoitteet: Opintojaksoon osallistuvat ymmärtävät 

sensomotoristen kokemusten eheyttävän vaikutuksen 

väkivaltaa kokeneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Osallistujat saavat valmiuksia käyttää kehokeskeisiä 

menetelmiä maahanmuuttajaryhmien kanssa. 

 

Sisällöt: Kehon ja mielen muodostama kokonaisuus. 

Sensomotorinen harjoittelu: Periaatteet ja kokemuksia Basic 

Body Awareness Therapy ja Bodyflow  lähestymistavoista. 

Ryhmäilmiöt.  

 

Aikataulu: 11.3-20.5.2013 maanantaisin klo 13.00-16.00   

Opintojaksolla on mukana myös työelämästä 

maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä. 
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Opintojakso jatkuu syksyllä 2013, jolloin opiskelijat 

toteuttavat yhdessä kentän työntekijöiden kanssa 

kehoryhmän, jossa osallistujina on maahanmuuttajia.  

 

Opintojaksolle voidaan ottaa 10 opiskelijaa. Opiskelijoita 

toivotaan sekä fysioterapian että sosiaalialan 

koulutusohjelmasta. Opintojaksolle hyväksytyille ilmoitetaan 

4.3.2013 mennessä. 
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Maahanmuuttajayksiköistä 

ilmoittautui yhteensä 10 

työntekijää: 

 
o Vantaan seurakuntien 

kansainvälinen työ 

o Metsälän vastaanottokeskus 

o Vantaan kaupunki 

maahanmuuttajatyö 

o Helsingin 

maahanmuuttoyksikkö 

o Espoon 

maahanmuuttajapalvelut  

o Helsingin Tyttöjen Talo  

o Monikanaiset ry 

o Turvakoti Mona 

 

Opiskelijoita ilmoittautui 

yhteensä 9: 

 
o  sosionomiopiskelijoita  6 

o  fysioterapeuttiopiskelijoita 3 
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Keväällä 2013 toteutunut opintojakso:  

 
 

Osallistujia yhteensä 17:  

 

• kuudesta eri maahanmuuttajatyötä tekevästä 

organisaatiosta  yhteensä 8 työntekijää & 

• amk-opiskelijoita yhteensä 9  
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Kehollisuutta  

maahanmuuttajatyöhön 

Maahanmuuttajuus 

Naiseus 

Traumaattinen kokemus 

Ryhmä 
- Ohjaajuus 

- Vertaiskokemukset 

- Ryhmäilmiöt  

 

Keholliset 

kokemukset 

Kevään 2013 vapaasti valittavan sisältö: 



Keväällä 2013 toteutuneella opintojaksolla:  

  Osallistujat perehtyivät kehokeskeisiin 

lähtökohtiin omakohtaisen kokemuksen kautta ja 

tutustuivat lähestymistapojen perusteisiin ja 

kehoryhmän ohjaamiseen. 

 Kolme lähestymistapaa: 

 Sensorimotorinen psykoterapia 

 Basic Body Awareness Therapy (BBAT) 

 Bodyflow  

 Jokaisen lähiopetuskertaan sisältyi sekä 

informaatiota eri lähestymistavoista, kehollisia 

harjoituksia ja yhteisiä keskusteluja. 

 

 

 

 
17.1.2014 10 



Syksy 2013 
 

• Opiskelijat ja maahanmuuttajayksiköiden 

työelämätoimijat yhdessä käynnistivät ja 

toteuttivat neljä vakaannuttavaa ja 

voimaannuttavaa kehoryhmää, jotka 

kokoontuivat  6-10 kertaa x 45 min. 

 

• Kehoryhmien opiskelijaohjaajille suunniteltiin 

oppimispäiväkirja yhteistyössä kahden 

opinnäytetyötä tekevän opiskelijan kanssa.  
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Syksyllä 2013 

 Kehoryhmä toteutui neljässä 

maahanmuuttajayksikössä: 
Monikanaiset ry   

Monikanaisten talo 

Kehoryhmä kokoontui 8 kertaa 

 

Helsingin maahanmuuttajayksikkö  

Kehoryhmä kokoontui 6 kertaa 

 

Vantaan kaupungin ja seurakuntien  

maahanmuuttajatyö/Tikkurila 

Kehoryhmä kokoontui 8 kertaa 

  

Espoon Aikuislukio, AIVA-ryhmä 

Kehoryhmä kokoontui 8 kertaa 
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Syksy 2013 

 Opiskelijat toimivat kehoryhmien ohjaajina 

työntekijöiden tukemana, joissa oli kolmansien 

maiden kansalaisia (uuden alun ja sosiaalisen 

syrjäytymisen ehkäisevien tukitoimien tarve).  

  

 Kehoryhmien ohjaajat saivat työnohjausta 

hankkeen työntekijöiltä. 

 

 Kehoryhmien ohjaajat kirjasivat kokemuksiaan 

oppimispäiväkirjan avulla. 

 

 Arviointi- ja palautekeskustelutapaaminen 

marraskuussa 2013. 
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Oppimispäiväkirjan teemat: 

 

1. Ryhmätapaamisen valmistelut 

2. Kehoryhmän toiminta 

3. Oman toiminnan reflektointi ryhmän 

jälkeen 
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Oppimispäiväkirjan teemat: 

Ryhmätapaamisen 

valmistelut: 

Mitä konkreettisia valmisteluja 

teit? 

Mistä keskustelitte 

työelämäkumppanien kanssa? 

Miten valmistauduit 

kohtaamaan asiakkaat? 

Mitä ajatuksia mielessäsi pyöri? 

Mitä sinun kehosi viestitti? 

 

Kehoryhmän toiminta:  

Miten ryhmäläiset olivat mukana? 

Millaisia havaintoja teit 

osallistujien sitoutumisesta ja 

keskittyneisyydestä? 

Millaisia havaintoja teit 

osallistujien kehollisuudesta ja 

liikkumisen laadusta? 

Miten asiakkaat ottivat huomioon 

toiset? 

Miten asiakkaat kommentoivat 

tämänpäiväistä toimintaa? (esim. 

valmistelut, tilat, ajankäyttö, 

ohjelma)  
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Oman toiminnan reflektointi 

ryhmän jälkeen: 

 

Miten tämä kerta mielestäsi 

sujui? 

Mikä ilahdutti sinua? 

Missä onnistuit?  

Minkä koit haastavana? 

Mitä osaamista tarvitset lisää? 

Mitä oivalsit tänään? 

Opitko itsestäsi jotain uutta? 

 

 

 

Miten muutat toimintaasi 

seuraavalla kerralla? 

 

 

Mitä muuta haluat tuoda esiin? 
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KIITOS! 



Basic Body Awareness terapia (BBAT) 

 Näyttöön perustuva fysioterapian 

lähestymistapa, jonka avulla pyritään saamaan 

ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön 

 Edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaista 

hyvinvointia, jossa terapia etenee yksilöllisesti 

asiakkaan/ryhmän voimavarojen ja tavoitteiden 

mukaan. 

 Yksinkertaisia liikeharjoituksia maaten, istuen, 

seisten ja kävellen. Lisäksi tehdään 

pariharjoituksia, äänenkäyttöharjoituksia sekä 

pehmytkudoskäsittelyä.  
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Basic Body Awareness terapia (BBAT) 

 Olennaista harjoittelussa on läsnäolo omassa 

kehossa ja liikkeessä. Tässä ja nyt oleminen 

mahdollistaa oman itsen ja kehon uudenlaisen 

kokemisen. 

 BBAT kietoo yhteen tasapainon, vapaan 

hengityksen ja tietoisen läsnäolon 

yksinkertaisten liikeharjoitteiden avulla. 

 Olennaista terapiassa on asiakkaan ja terapeutin 

välinen vuorovaikutus sekä keskustelut liittyen 

asiakkaan havaintoihin, kokemuksiin, oivalluksiin 

ja oppimiseen. 
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